Zespół Szkół Agro - Technicznych im. Wincentego
Witosa w Ropczycach
Mickiewicza 13
100 Ropczyce

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Data wpływu: ………………………………......

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
……………………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………………………….
Miejsce pracy
……………………………………………….
Adres zamieszkania
I. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki
w wysokości ……………………………… zł z przeznaczeniem na:
a) budowę domu,
b) zakup domu/ mieszkania,
c) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
d) zamianę mieszkania,
e) remont lub modernizację mieszkania,
f) remont lub modernizację domu jednorodzinnego.
Ad. 1. Dotyczy pożyczki na budowę domu.
Posiadam zezwolenie na budowę własnego domu nr …………… z dnia …………………… wydane przez
…………………………………………………………………………………. Koszt budowy wynosi według
kosztorysu ………………………………………………….... Do wniosku załączam opis pozwolenia na
budowę, skrócony kosztorys budowlany z uwzględnieniem robót wykonanych i pozostałych do wykonania.
Ad. 2. Dotyczy pożyczki na zakup domu/mieszkania
Kupuję dom/ mieszkanie, którego cena wynosi ………………………………………………………… zł.
Do wniosku załączam dokument potwierdzający zakup domu/mieszkania.
Ad. 3. Dotyczy pożyczki na adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny.
Posiadam
dom/
mieszkanie.
Planowana
adaptacja
dotyczy
następujących
prac
……………………………………………………. o wartości ………………………………………………...
Ad. 4. Dotyczy pożyczki na zamianę mieszkania.
Zamieniam mieszkanie o powierzchni …………… na mieszkanie o powierzchni ………… Różnica w cenie
wynosi ……………. Do wniosku załączam zaświadczenie ……………………………………………………
Ad. 5. Dotyczy pożyczek na remont lub modernizację domu/ mieszkania
Posiadam własny dom/ mieszkanie w ……………………………….. Planowany remont lub modernizacja
dotyczy następujących prac ……………………………………………………………….. o wartości
…………………………………...........................................................................................................................
II. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny wynosi (NETTO) …………………...…………………… zł.
Miesięcznie (należy brać pod uwagę dochód ze wszystkich źródeł utrzymania) posiadam na utrzymaniu
łącznie ………………………………………….……….. osób.
III. Oświadczam, że korzystałem/ łam/ nie korzystałem/ łam* z pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
IV. Przyznaną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ratach miesięcznych przez okres 1 roku*
2 lat* 3 lat* 4 lat*.
* właściwe zaznaczyć

……………………………….
/Data i podpis wnioskodawcy/

V. Zaświadcza się, że Pan (Pani) …………………………………………… jest zatrudniony/a na stanowisku
…………………………………………….. Wysokość uposażenia wynosi ……………………… zł.
Zatrudniony/a na czas nieokreślony od dnia …………………….
/potwierdza zakład pracy/

VI. Zaświadcza się, że Pan/ Pani …………………………………. jest emerytem/ rencistą Zespołu Szkół AgroTechnicznych.
/potwierdza zakład pracy/

